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 7 \سیحیت تطبیق و مقایسه دجال در اسالم با آنتی کرایست در م

  
  
  
  

  ال در اسالم با طبیق و مقایسه دجّت
  کرایست در مسیحیت آنتی

  1عبّاس همامی
  2احسان پوراسماعیل

  
  :چکیده

 وجود یک نجات دهنده در آخرالزّمان       ،یکی از نقاط مشترک در ادیان ابراهیمی      
   .است که بر اساس آن شاهد استیالی حکومت صالحان در جهان خواهیم بود

هایی مشترک برای فرارسیدن     ن آسمانی به عالئم و نشانه     با بررسی مأثورات ادیا   
بریم که یکـی از آنهـا ظهـور دجّـال بـا عنـوان                می پی   ،زمان این رویداد بزرگ   

  . و آنتی کرایست یا ضدّمسیح با عنوان مسیحی آن است میاسال
اگرچه تصوّر هریک از دو مکتب در پیشینه و پسینۀ این عنوان در بعضی موارد               

برد که  توان به نقاط مشترکی در حضور دجّال در جامعه پی   میامّا  متفاوت است   
   .مهمترین آن رویارویی با مصلح در برپایی حکومت عدالت  محور است

 ضمن بررسی پیـشینۀ موضـوع آنتـی کرایـست در مـسیحیت بـه                ،در این مقاله  
اشاره خواهد شد تا به نقـاط مـشترک  و غیـر              میعملکرد وی در مأثورات اسال    

  .ک  معلوم گرددمشتر
  

حدیث، مهدویّت، ظهور، عهد جدید، دجّال، آنتی کرایست  قرآن، :ها هواژ کلید
  . )ضدّ مسیح(

  
  

                                                 
          و نیمه وقت واحد تهران شمالـ استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی1
                                                                       hemami@quranhadith-ngo.ir E-mail:       
   آزاداسالمی  علوم و تحقیقات دانشگاه  مدعوّ واحد سقرآن و حدیث و مدرّ  ـ دانشجوی دکتری علوم2

E-mail:ehsanpouresmaeil@yahoo.com  
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 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 8

  طرح مسأله
 نجـات بخـشی را تجربـه        ، جهان در پایان عمـر خـود       ،به اعتقاد ادیان الهی و بشری     

 او   روزگاری همراه با آسایش را برای      ،خواهد کرد که با سامان بخشیدن مشکالت انسان       
یابـد و ایمـان در جـای         مـی  عدل در پهنۀ گیتی گـسترش        ، که در پی آن    ؛رقم خواهد زد  

   .نماید میجای جهان رخ 
 دهمین ظهور ویشنو سوار بر اسبی سفید خواهد شد »کالکی«در آیین هندیان باستان   

 .و شمشیر درخشان در دسـت خواهـد گرفـت و عـصر طالیـی را آغـاز خواهـد کـرد                     
 جهان مطلوب آینـده     ، در آیین زردتشت و اوستای جدید      1شیانسسو) 1/274 ،شایگان(

که او آخـرین آفریـدۀ هرمـزدی و از تبـار             )11 ،مقدّم(سازند   میو شهرستان نیکویی را     
خواهد  )مسیح(=  در آیین یهود جهان مطلوب آینده را ماشیح          . ستودنی است  2فروهرش

 :نک. (نابع این دین مطالعه کردتوان در م می را ها ساخت که نمونه ای از این پیش گویی    
  ) 3 52-351 ،کهن

در مسیحیت پسر انسان نشانی از همان نجات بخش وعده داده شـده اسـت کـه بـا                   
 مستر هاکس در قاموس کتاب مقدّس بـین         .بازگشت مسیح به صحنۀ هستی همراه است      

 اصطالح پـسر  « :گوید میاصطالح پسر انسان و باور بازگشت مسیح تفاوت قائل شده و            
) ع(انسان هشتاد بار در عهد جدید به کار رفته که فقط سی مورد آن با  حضرت عیـسی                  

گوید که در    میقابل تطبیق است و پنجاه مورد دیگر از مصلح و نجات دهنده ای سخن               
پردازد یا به  میاو در ادامه به معرفی منجی ن     ) 219 ،همو (.»آخر الزّمان ظهور خواهد کرد    

بـه رهیـافتی     می اگر چه با مراجعه به منابع اسال       ؛ معرّفی را ندارد   عبارت بهتر توانایی این   
 از نـسل    ،به ظهور موعودی   می در منابع و متون اسال     .مناسب در این زمینه خواهیم رسید     

با عنوان مصلح و رهبر ) علیه السّالم( به نام حضرت مهدی  ،آخرین پیامبر خدا در زمین
  )  275ـ203 ،پوراسماعیل (.تجهان در پایان روزگار بشری یاد شده اس

                                                 
ـ 1 ست که همگی حاکی از انس در اوستای جدید به صورت مفرد وجمع دارای معانی مختلفی ای سوشه واژ 

  ) 6راشد محصّل، نجات بخشی در ادیان، : نک. (نجات بخشی در آیندۀ بشر دارد
ـ 2  frawahr:  و در فارسی میانه Fravarti:  و در فارسی باستانFravasi فروهر یا فرموشی که در اوستا  

راشـد  : نک. (ستان استو در فارسی نو همان فروردین است که بازماندۀ حالت اضافه جمع آن در فارسی با   
  )محصّل، اندرساخت مردمان
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 9 \سیحیت تطبیق و مقایسه دجال در اسالم با آنتی کرایست در م

 نگاهی فرا مکتبی است به این ترتیب کـه در  ،نگاه شیعه به بحث نجات بخش جهان      
) ع( از امام علـی  ؛اند در سراسر گیتی) ع( مردم منتظر برقراری نظام مهدوی ،ها  همۀ امّت 

   :در این باره نقل شده است
 در هـیچ یـک از       :یعنـی ) 256 ،طبری (»نتظره غیره  ی  من االمم مهدیّ   لم یکن فی أمّۀ   «
  .اند  منتظر مهدیی غیر از او نبوده،ها امّت

 ادیان مختلف   ،جدای از سخن مشترک ادیان از وجود یک نجات بخش در پایان دنیا            
 با پیشگویی نـسبت بـه       ،به خصوص ادیان الهی برای آمادگی هر چه بیشتر پیروان خود          

  .دان ذر داشته آنان را از خطرات و مشکالت فرا رو بر ح،آینده
 امّـا بـا     )26 ، پوراسـماعیل  :نک(اگر چه کتاب مقدّس دستخوش تحریف شده است         

 در گـام اوّل بـه نقـاط         ،توان با مقایسۀ صحیح ادیـان  بـا اسـالم           میواکاوی و دقّت نظر     
و باورهای آنان با اسالم پی برد و در گام بعـدی بـه تکامـل اسـالم                   ها مشترکی از آموزه  
   .ن آسمانی اذعان داشتنسبت به سایر ادیا
 اصـطالح دجّـال یـا آنتـی         ،و مـسیحی    میهای مشترک بین منابع اسال     یکی از عنوان  

 . که بر اساس هر دو مکتب در آیندۀ حیات بشری پدیـدار خواهـد شـد                ؛کرایست است 
 امّا با جـستجو     ،اگرچه نام دجّال در قرآن بر خالف عهد جدید به صراحت نیامده است            

توان به این مفهوم در اخبار  مربوط آینده از زبان پیشوایان دیـن               می   میدر مأثورات اسال  
   .دست یازید

 دربارۀ آیندۀ بشر این است که ماهیّـت ایـن           ها  نکتۀ مهم در بررسی پیرامون نقل قول      
 به عبارت دیگر ظهـور  ؛اخبار چون پیش گویی است وقوع و عدم آن امری ممکن است        

 هـا    امّـا پـیش گـویی      ،ضروری دین مطرح شده است    منجی در قرآن و روایات به عنوان        
  )54 ،همو( .نسبت به آینده بداء پذیر است

  
  دجال در لغت 

 کـلّ « :گوید می ازهری   ؛کند میگو و کسی است که حق را کتمان          دجّال معادل دروغ  
 ،منظور ابن. (» بکذبه سُمی بذلک ألَنه یستر الحقّ    :  جمعه دَجالون، و قیل      و   کَذَّاب فهو دَجال  

11/237(   
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 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 10

: الدجال« .کند میمعرفی ) ع( مفهوم دجّال را دقیقاً در برابر حضرت عیسی          ،فراهیدی
   )6/80 ،همو( .»هو المسیح الکذاب، و إِنما دَجْلُه سِحْره و کَذِبُه

کنـد کـه در آخـر         دجّال را مردی از یهود معرفی مـی        ،ابن سیده ابن منظور به نقل از      
 عدّه ای نیـز او را       ؛کند میورد با حق و جایگزین کردن باطل خروج         الزّمان با هدف برخ   

ـ      هالمسیح الدجال رجل من ی    « .کنند میمدعی ربوبیّت معرّفی     ، ۀود یخرج فی آخر هذه األُمّ
:  جموعه، و قیـل    هبل ألَنه یُغَطِّی األَرض بکثر    : سمی بذلک ألَنه یَدْجُل الحقَّ بالباطل، و قیل       

، سمی بـذلک لکذبـه، و کـل هـذه           هألَنه یدعی الربوبی  : الناس بکفره، و قیل   ألَنه یُغَطِّی على    
: ر الدجال أَحسن من تفسیر أَبی عمـرو قـال          فسَ لیس أَحد : المعانی متقارِب؛ قال ابن خالویه    

    )11/237 ،همو( .»الدجال المُمَوه
رفته کـه مبالغـه در       راویانی که دربارۀ آنها تعابیری به کار         ،در اصطالح علم الحدیث   

 این دسـته از روایـات فاقـد         ؛شوند می نامبردار   )یکذّب دجّال (دروغ گویی آنان باشد به      
   )358 ، معارف:نک( .اعتبار و ارزش نقل و احتجاج ندارد

  
   دجّال در اصطالح روایات اسالمی

توان گفت دجّـال عبـارت از کـسی          میآید   میبر  میبا بررسی آن چه از روایات اسال      
ت که با انکار منجی آخرالزّمان و رویارویی با وی درصدد شکست حکومت جهـانی               اس

   .مصلح است
  

  پیشینۀ اعتقاد به ضدمسیح 
مسترهاکس در قاموس کتاب مقدس در سرتاسر اناجیل اربعـه و ملحقـات آن بـرای         

داند کـه    میکند و مقصود از دجّال را کسی         می پیدا ن  1واژۀ دجّال جایی جز رسالۀ یوحنّا     
   )375 ،همو( .کند و مدّعی جایگاه اوست میمقاومت و ضدّیت ) ع(با مسیح 

                                                 
. نوشته شده است   )ترکیه کنونی ( میالدی توسط یوحنّا در آسیای صغیر        140 انجیل یوحنّا در حدود سال       ـ1
اوّل عقیده داشت که این      اند و کلیسای قرن    انجیل دانسته  نویسندگان قدیم انجیل یوحنّا را آخرین      )155آریا،  (

 و او هم شاگرد     »پلیکارپ« که شاگرد    » ایرینیوس«شده، اگر چه شهادت      رسول نوشته  ایانجیل توسط یوحنّ  

www.SID.ir
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 11 \سیحیت تطبیق و مقایسه دجال در اسالم با آنتی کرایست در م

توان بر اساس هر یک از رویاهای اصـلی یوحنّـا بـه              میمحتوای مکاشفات یوحنّا را     
   :چهار قسمت تقسیم نمود

   .بیند می که مسیح را در حال سخن گفتن با کلیساها :رویای اوّلـ 1
  .یابد میتسلط  مسیح بر کائنات :رویای دوّمـ 2
  .شود می طی آن مسیح بر همۀ قدرتهای شریر پیروز :رویای سوّمـ 3

 . که در آن شاهد سلطنت مسیح در کرۀ زمین است:رویای چهارمـ 4

آن چه دراین تقسیم بندی مشخص است این است که بیشتر رویاهای یوحنّا مربوط              
هر جایی  ردّپای ضدمـسیح     شود که چرا بیش از       می با این سخن  روشن       ؛به آینده است  

را باید در مکاشفات یوحنّا جست با این حـال بایـد توجّـه داشـت کـه ادبیـات یوحنّـا                      
استعاری و سمبولیک است که بسیاری بـرای فهـم آن بـه اسـتفاده از عهـد عتیـق روی                     

  )740 ،هلی( .آورند می
و چنـان    این ساعت آخر است      ،ها  ای بچّه « :در رسالۀ اوّل یوحنّای رسول آمده است      

دانـیم   مـی  و از این     اند   الحال هم دجّاالن بسیار ظاهر شده      ،آید میکه شنیده اید که دجّال      
   )18 :2 ،همانجا( .»که ساعت آخر است

 ظهور  ،آن آخر الزّمان   میی ساعت آخر یا به تعبیر اسال      ها  بر این اساس یکی از نشانه     
توانـد   مـی در هر زمان دجّـال       اگر چه در ادامه به این مطلب اشاره شده که            ؛دجّال است 

توان اینطور نتیجه گرفت که دجّال ممکـن اسـت فـرد             می با این بیان     ؛مصداقی پیدا کند  
 چنان چه در ادامۀ نامه تعریـف دقیقـی   ،تواند جریان خاصّی باشد    میخاصّی نباشد بلکه    

آن  . جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کنـد          ،دروغگو کیست « :شود میاز دجّال ارائه    
 پـدر را هـم      ، کسی که پـسر را انکـار کنـد         ،نماید میدجّال است که پدر و پسر را انکار         

   )22-24 :2 ،همانجا( .» پدر را نیز دارد،ندارد و کسی که اعتراف به پسر نماید
هـستند کـه بـر اسـاس        ) ع(فرد یا جریان خاصّ دجّال در پی انکار حضرت عیسی           

و هر روحی کـه عیـسی مـسیح مجـسّم           «ست  های انجیل چنین شخصی از خدا نی       آموزه
آیـد و    مـی  و این است روح دجّال که شنیده اید که او            . از خدا نیست   ،شده را انکار کند   

                                                                                                                   
بـرای اطـالع   . ( منتشر شد»افسس«دهد ، انجیل مزبور بعد از انتشار سایر اناجیل در   نشان میـیوحنّا بود  
  ) 51د،  و همامی و پوراسماعیل، رویکرد اسالم به عهد جدی24 و پوراسماعیل، 941هاکس، : بیشتر نک
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 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 12

 بـه ایـن ترتیـب در مـوارد مختلفـی در           )4و   3 :4 ،همانجـا ( »االن هم در جهـان اسـت      
ه زیـرا گمـرا   « .با عنوان دجّال هستیم   ) ع(ملحقات اناجیل شاهد منکران حضرت عیسی       

 .کنند میکنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند که عیسی مسیح ظاهرشدۀ در جسم را اقرار ن              
   )7 ،رسالۀ دوّم یوحنّا( .»آن است گمراه کننده و دجّال

اشـاره   یوحنـا      مکاشـفۀ   ضـمن اسـتفاده از      در   دجّـال    اناجیـل از     مفسران تقریباً همۀ 
   از وی  در آن  کـه   خاصـی  مورد بـاب در  با این حال اختالف اصلی آنان را باید     ،کنند می

   : دانست که نظرات آنان به قرار زیر است یاد شده
  )7: 11همانجا،  (.» وحش«   به برخیـ 1

  )12 ،همانجا( .»آتشگون  اژدهای«   به برخی ـ 2

 )به بعد 13 ،همانجا (. سر دارد  و هفت  شاخ  ده  که  وحشی  بهبرخی ـ 3

 و   داشـت »   بره  های   شاخ   مثل  دو شاخ  «  که   را بر وحشی    ، دجّال    از محققان   بسیاریـ  4
   که  قرمزی یا بر وحش)   بعدی  و آیات 13: 11همانجا، ( گفت  می سخن» مانند اژدها«
 خود   از زندان  «  که  یطانیدر نهایت به ش   یا  )17  همانجا،(»   داشت  شاخ   سر و ده    هفت«

   و آیـات   20 :7 ،همانجـا ( خواهـد کـرد        گمـراه  هـا را    و امت »   خواهد یافت   خالصی
   ) مدخل دجّال، المعارف کاتولیکدایره«. دانند  می منطبق)  بعدی

 و  »مـرد شـریر   «پولس نیز دربارۀ ظهور آنتی کرایست خبر داده اسـت امّـا تعبیـر او                
شـود و   می بدین ترتیب برای رسیدن به روز مسیح این مرد ظاهر  ؛ است »فرزند هالکت «

  )1-4 :2 ، دوّم تسالونیکیان:نک( .کند میرا مرتد گروهی 
شود که به شرح     میظهور ضدمسیح حداقل با سه رویداد در ملحقَّات اناجیل ترسیم           

   :ذیل است
سرّ بی دینی که حمایت کنندۀ اصلی قدرتهای شـریر در حـال حاضـر اسـت در                  ـ  1

حرمتـی   بـی   حرکت در   اوج این  )7 :2 ،دوّم تسالونیکیان  (.شود میآشکار    سرتاسر جهان 
   .ماننــد مــیای وفــادار بــاقی  بــه معیارهــای مقــدّس کــالم الهــی اســت اگــر چــه عــدّه 

   )2 :7 ،مکاشفه(
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 13 \سیحیت تطبیق و مقایسه دجال در اسالم با آنتی کرایست در م

در روزهای آخر بسیاری از مدعیّان کلیسا از حقیقت کتاب مقـدّس دور شـده و                ـ  2
   . خواهند شد1مرتد
 .گردد میغاز   روز خدا آ   ،برداشته شدن یک مانع یا شخصی است که با این اتّفاق          ـ  3

   )7 :2 ،دوّم تسالونیکیان(
 ملّت یهود در اثر تماس با ایرانیان معتقد به یک منجی یا نجات دهنده شده که مانند                

 این تفکر به دلیل ظلم رومیان بـه ایـشان           ؛ در آخر الزّمان ظهور خواهد کرد      »سوشیانس«
 بیشتر شـد تـا      »مسیح«ای به نام     تقویت یافت و ایمان آنان در انتظار ظهور نجات دهنده         

 ظهور کـرد و خـود را بـه دروغ           2»یشوع«این که بر اثر این اعتقاد جوانی از یهود به نام            
 و  3»دجّـال « برخی از یهودیـان بـه او گرویدنـد و بـسیاری او را                ، خواند »مسیح موعود «

   )154 ،مشکور( . منتظر مسیح راستین شدند،دروغ زن شمرده
اد به ضدّمسیح را بایـد همزمـان بـا زنـدگی حـضرت              امّا بنا به نظر برخی طرح اعتق      

 یا عرفـان    »گنوسی« مذهبی که مقارن ظهور این پیامبر خدا پدید آمد           ؛دانست) ع(عیسی  
ای یونانی و به معنای عرفان و معرفـت           واژه 4، گنوس از کلمۀ گنوسیس    .ثنوی نام داشت  

 ؛یالدی اسـت   دورۀ شکوفایی این مـذهب از قـرن اوّل تـا سـدۀ سـوّم مـ                 .و دانش است  
 بـین النهـرین و مـصر        ، سـوریه  ،در فلـسطین   میها در درون خود دانشمندان کال      گنوسی

  :نـک ( .دانند می را در پیدایش این مکتب بی تأثیر ن        5 برخی عرفان یهودی   .پرورش دادند 
بودنـد و او را     ) ع( بیشتر پیروان فرق گنوسی از پیروان حـضرت عیـسی            )191 ،همانجا

 را از ایـن     6شـیطان ) ع( آنان بر این باورند کـه حـضرت عیـسی            ؛دانستند میمنجی بشر   
جهان رانده و در دایرۀ آتش سیاه به زنجیر کشانده است ولـی شـیطان در آخـر الزّمـان                    

است و دجّال نام دارد     ) ع(فرزندی از زن ناپاک به وجود خواهد آورد که دشمن عیسی            
بـر  ) ع(رد ولی سرانجام عیسی     او نژاد بشر را یکسره به ژرفنای سقوط رهبری خواهد ک          

   )194 ،همانجا( .دجّال پیروز خواهد شد

                                                 
1- Apostasia 

2- Jesus 
٣- Antichrist 
4- Gnosis 
5- Jewish Gnosticism 

6- Satan 
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 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 14

 که از افراد مورد نظر کلیساست به آنتی کرایـست معجزاتـی نـسبت               »پولس رسول «
 .دهد و معتقد است او به قدرت شیطان کارهای خارق العـاده ای انجـام خواهـد داد                  می

 عیـسی خداونـد او را بـه نفـس           آن گاه که بی دین ظاهر خواهد شد که        « )92 ،آشتیانی(
 کـه  ؛ او را نابود خواهد سـاخت ،دهان خود هالک خواهد کرد و به تجلّی ظهور خویش    

ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوّت و آیات و عجایب دروغ و بـه هـر قـسم                      
 »... از آن جا که محبّت راسـتی را نپـذیرد تـا نجـات یابنـد                ،فریب ناراستی برای هالکین   

   )8-11 :2 ،سالونیکیاندوّم ت(
 دجّال کـسی بـوده کـه بعـد از اقامـه علیـه دعـوی                 ،ها   هم چنین بنا به باور گنوسی     

را برصلیب میخکوب ) ع(است که درپی آن مسیح دست یهودیان سپرده او را به  ) ع(مسیح
   )223،مشکور( .کند برهاند و درکوه مورا پنهان کردند امّا مسیح توانست خود را از صلیب

 زمینه اگر چه درقرآن صحبت ازصلیب است امّا بحث از صلیب نقل ادّعاهای              دراین
آن شـب بـه اذن   ) ع(یهود است وگرنه موضع قاطع قرآن حاکی از این است که عیـسی              

.   و هرگـز دسـت یهودیـان بـه وی نرسـید             )157 ،النساء(االهی به آسمان رفع داده شد       
   )53 ،مقارنۀ میان قرآن و عهد جدیددر )ع( سرانجام عیسی ،و پوراسماعیل میهما: نک(

  
  امروزی جامعۀ مسیحیت به آنتی کرایست  انگاشتۀ

پیروان کلیسای انجیلی آمریکا که حدود یک چهارم جمعیت این کشور یعنی هفتـاد              
 بر  .دهند مهم ترین خاستگاه نظری راست گرایان مسیحی است         میمیلیون نفر را تشکیل     

نیا شاهد نبرد خیر و شر است و بازگـشت دوّم مـسیح   اساس باور آنان بشر همواره در د    
گیرد که در حال حاضر ما در مرحلۀ شـشم           می صورت   1در آخرالزّمان طی هفت مرحله    

شود کـه طـی آن حـضرت         می خوانده   2»آخرالزّمان« مرحلۀ بعد    ؛یا مرحلۀ کلیسا هستیم   
ضـد  «پس   سـ  .بخـشد  مـی  کند و مومنان را حیات دوباره      میبه سوی زمین رو   ) ع(عیسی  
 برخـی   .خوانـد  مـی  در زمین ظاهر خواهد شد و خود را به دروغ منجی یهودیان              »مسیح

شود این است که او قادر به اعـادۀ صـلحی            میمعتقدند آن چه موجب باور برخی به او         

                                                 
1- Dispensation 

2- End time 
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 15 \سیحیت تطبیق و مقایسه دجال در اسالم با آنتی کرایست در م

انجامـد و    مـی  هفت سال به طـول       ، حکومت ضدمسیح  .ظاهری درخاورمیانه خواهد شد   
 ،ه خواهد شد که بر اساس آن در نیمۀ اوّل این دوره           خواند 1»بزرگ رنج یا آزمایش  «دورۀ  

آنتی کرایست صلح ظاهری را برقرار و در نیمۀ دوّم علیه اسرائیل اقدام خواهد کرد کـه                 
ای برای آزار یهـود آغـاز        سابقه به این ترتیب مجموعۀ گناهان بشر کامل شده و دورۀ بی          

و « )168،فهیمـدانش ( .شـود  مـی   مهیـا  2»آرمگدون«نهایی یا   د  شود تا صحنه برای نبر     می
 .» فـراهم آورنـد  ،خواننـد  مـی  ،ایشان را بـه موضـعی کـه آن را در عبرانـی حارمَجِـدّون         

  )16 ،16 :مکاشفه(
با این حال بر اساس باور برخی مسیحیان امروزی شکل گیری حکومـت ضدمـسیح         
نزدیک است که در اثر آن یک دیکتاتوری سیاسی و اقتصادی شدید حاکم خواهـد شـد            

 اینان  .ای که حتی برای خرید و فروش معمولی نیز احتیاج به کسب اجازه است              ه گونه ب
یک پیامبر دروغین توانا و یک مذهب جهـانی          میاعتقاد دارند که برای تقویت چنین نظا      

   )171 ،فهیم دانش( .به وجود خواهد آمد
ا از افراد   در روزگار کنونی به خصوص در آستانۀ هزارۀ سوّم بسیاری از پیروان کلیس            

 بـه عنـوان آنتـی       ،هـای دوران معاصـراند     ها و ویرانی   دیکتاتور که عامل بسیاری ازجنگ    
این باور از آن جایی شکل گرفته بود که در متـون            .کرایست یا ضدّمسیح سوم یاد کردند     

.. .هـا را خواهیـد شـنید       ها و اخبار جنگ    جنگ« :کتاب مقدّس شاهد این عبارات هستیم     
 : و لوقـا 24،6 : متـی  :نـک ( .»...و مملکتی با مملکت درگیر خواهد شد       میبا قو  میزیرا قو 

   )9-11 ،21 و 10 ،19
 مشخصّات آنتی کرایست را دقیقـاً بیـان         ،شود در حالی که کتاب مقدس      میمالحظه  
 ذهن جامعه را به سمت این       ، با تعیین مصداق   اند   شورای کلیسا سعی داشته    ،نکرده است 

 :2 ،رسالۀ اوّل یوحنا ( »اند  الحال هم دجّاالن بسیار ظاهر شده     «قسمت از عبارت ببرند که      
به خصوص بحـث     می امّا با دقّت در ابتدا و انتهای کالم و با توجّه به آموزهای اسال              )18

   :توان به جمع بندی زیررسید می »آخر الزّمان«
  . حقیقتی انکارناپذیر در باورمسیحیان است،دجّالـ 1

                                                 
1- Tribulation 

2- Armageddon 
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 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 16

 »آیـد  می شنیده اید که او      « :گوید میهر نشده است چرا که      هنوز او در اجتماع ظا    ـ  2
   )4و  3 :4 ،همانجا(

 این ساعت آخـر اسـت و        ،ها  ای بچّه « . ظهور آنتی کرایست در ساعت آخر است       ـ3
   )18 :2 ،همانجا( .»آید میچنان که شنیده اید دجّال 

 
  دجّال در منابع مأثور

  اعتقاد به ظهور دجّال ـ 1
ای    در شـیعه و در خطبـه  .انـد   در منابع خـود از دجّـال یـاد کـرده        شیعه و اهل سنّت   

از زمـان ظهـور وی در   )  ع( صعصه بن صوحان،  از امام علی ،اختصاص یافته به دجّال   
 ترسـیم   ،کند  که حضرت با ارائۀ کامـل شـرایط زمـانی و مکـانی وی                میجامعه پرسش   

   )326 /12 ،نوری( .کند میروشنی از آینده ارائه 
 اعتقاد به خروج دجال همسنگ باور مهدویت دانسته شده و منکر آن             ،ل سنّت در اه 

 )صلی اهللا علیه و آله    ( جابر بن عبداهللا انصاری از پیامبر        ؛شود میدر شمار کافران معرّفی     
 ،مقدسـی سـلمی   ( »من کذّب بالدجّال فقد کفر، و من کذّب بالمهدی فقد کفر          « :کند مینقل  
 خـروج دجـال و نـزول        ، سه بـاور مهـدویت     ،)ص( خدا    در نقلی دیگر از رسول     )157

مـن أنکـر خـروج      « :شـود  مـی ترسیم   میامری ضرور در اعتقاد اسال    ) ع(حضرت عیسی   
المهدی فقد کفر بما أنزل علی محمد، و من أنکر نزول عیسی فقد کفر، و مـن أنکـر خـروج     

  )2/334 ،جوینی( .»الدّجال فقد کفر
 ، شرق و از سجستان پیش گویی شده است        در مأثورات شیعی ظهور دجال از جانب      

   :فرمایـد  مـی در حدیثی طوالنی با اشاره بـه حـوادث آینـده           ) ص(آن جا که رسول خدا      
   )1/250 ، کمــال الــدّین،صــدوق( »و ظهــور الــدّجال، یخــرج بالمــشرق مــن سجــستان«

مکـان  شود بنا بـه ارادۀ الهـی ا        میاشاره شد که بنابر باور شیعی آن چه دربارۀ آینده بیان            
  .تغییر دارد

  
  ی ظهور دجّال ها  نشانهـ2
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 17 \سیحیت تطبیق و مقایسه دجال در اسالم با آنتی کرایست در م

 أو یأتی ربّک أو یـأتی      هل ینظرون إلّا أن تأتیهم المالئکۀ     « :در قرآن مجید آمده است    
بعض آیات ربّک یوم یأتی بعض آیات ربّک ال ینفع نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو                  

 آیا جز ایـن انتظـار       : یعنی )158 ،امنعاأل(» نّا منتظرون  قل انتظروا إ   کسبت فی إیمانها خیراً   
 یا لختـی از آیـات پروردگـار تـو           ،سویشان بیایند یا پروردگار بیاید     دارند که فرشتگان به   

 برای کسی که قبالً ایمان نیاورده و ،ظاهر شود؟ روزی که برخی آیات پروردگارت بیاید       
 ، منتظر باشید  : بکو ؛ ایمان آوردنش سودی ندارد    ،یا در ایمان خویش خیری فراهم نکرده      

   .ما نیز منتظریم
   :کرد توان درچهار موضوع خالصه میشده ذیل این آیه را  اشارۀ روایات تفسیری نقل

نقـل  ) ع(  هـشام بـن حکـم از امـام بـاقر              :موضوع میثاق فطری خداوند با مردم     ـ  1
ثاق أو  یمانها لم تکن آمنت من قبل یعنی فی المی        ال ینفع نفساً إ   «کند در فرمودۀ خداوند      می

 و امیرالمؤمنین علیه السّالم خاصّـۀ قال االقرار باالنبیاء و االوصیاء » کسبت فی ایمانها خیراً 
   )1/412 ،کلینی(. »قال ال ینفع إیمانها النّها سلبت

ی قیامت که در برخی از روایات فقط به طلوع خورشید از مغرب اشـاره               ها  نشانهـ  2
   )465 ،سیر العسکریتف( »و هو طلوع الشمس من مغربه« .دارد

یـوم یـأتی   «ذیـل آیـه   ) ع(از امام صادق بصیر وأب مانند نقل   :)ع(ظهور امام زمان    ـ  3
یعنی  بعض آیات ربّک ال ینفع نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیراً                

لمنتظـرین   قائمنـا ا ه یا أبا بـصیر طـوبى لـشیع     لیه السّالم   خروج القائم المنتظر منا ثم قال ع      
لظهوره فی غیبته و المطیعین له فی ظهوره أولئک أولیاء اهللا الذین ال خوف علـیهم و ال هـم                

 منظور روز خروج قـائم      :  یعنی  )357 / 2 ، کمال الدّین و تمام النّعمه     ،صدوق( »یحزنون
 خوشا به حال شیعیان قائم مـا کـه در دوران            ، ای ابابصیر  : سپس فرمود  .است) ع(منتظر  

 اینـان اولیـای خـدا       ، منتظران ظهور او و در هنگام ظهورش مطیـع او هـستند            غیبت اش 
از علی بن رئاب     در روایتی دیگر     .نیست و غمگین نخواهند شد     میهستند که برایشان بی   

ربّک یوم یأتی بعض آیات ربّک      ه قال فی قول اهللا عز و جل         أنّ« :کند مینقل  ) ع(امام باقر   
  القائمۀ المنتظرۀ و اآلیۀاآلیات هم األئم )ع(فقال آمنت من قبل ال ینفع نفساً ایمانها لم تکن 

فیومئذ ال ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل قیامه بالسیف و إن آمنت بمن تقدمـه                   )ع(
   )336 / 2 ،همو( .»علیهم السّالممن آبائه 
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 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 18

 .ی ظهور که آن چه مورد نظر ماست اشـاره بـه دجّـال اسـت               ها   بیان برخی نشانه   ـ4
ـ    ای» یـأتی ربـک   «معنى تأویله قوله تعالى     « :مانند   ک بجالئـل آیاتـه بـإهالکهم        یـأتی ربّ

  جال  و طلـوع الـشمس مـن مغربهـا و الـدّ            ۀالدابّنحو  » بعض آیات ربّک   «و عذابهم و قوله   
   » علیـه الـسّالم    خان و غیرها من اآلیـات و غیـر ذلـک مـن عالمـات ظهـور القـائم                  و الدّ 

 :کند می حمران و محمّد بن مسلم نقل        ،ایتی که عیّاشی از زراره     یا رو  )168 ،استر آبادی (
 » ربّک یوم یأتی بعض آیات ربّک ال ینفع نفـساً          «جعفر و أبی عبد اهللا ع فی قوله          عن أبی «

 و لم یعمـل     جل یکون مصراً  جال، و الرّ  و الدّ  ۀقال طلوع الشمس من المغرب، و خروج الدابّ       
   مقـصود از ایـن      : یعنـی  )1/353 ،همـو ( »ینفعه إیمانـه  ء اآلیات فال     على اإلیمان ثم تجی   

  آفتاب از مغرب و خروج جنبده از زمین و دجّال است کـه اگـر انـسان بـه                     طلوع ،آیات
 ایمـانش سـودی     ،ها ظـاهر شـود     جا نیاورد و این آیه     گناه اصرار بورزد و عمل ایمانی به      

  .نخواهد داشت
  

   سرانجام دجّال ـ3
  با غلبه و پیروزی یاران منجی حقیقی همراه ) ع(امام زمانعاقبت جنگ میان دجّال و 

  تـوان بـه دو دسـته       مـی  روایات فرقین پیرامون موضـوع از میـان بـردن دجّـال را               ؛است
   :تقسیم نمود

 :کند می را از میان برندۀ دجّال معرفی        )علیه السّالم (ای از روایات امام عصر       دستهـ  1
القـائم الـذی یقـوم غیبتـه فیقتـل          «ل شده اسـت کـه       نق) ع(به عنوان مثال از امام صادق       

المهـدی  « :نقل است که فرمودنـد    ) ع( یا از حضرت سجاد      )335 / 2 ،صدوق( »الدّجّال
 ،در صدر کالم اشاره شـد     ) ع( در خطبه ای که از امام علی         )همانجا( »الذی یقتل الدجّال  

 اهللا عزوّجلّ   )لدّجالا(یقتله  « :کنند میحضرت زمان و مکان دقیق این رویداد را مشخص          
بالشّام علی عقبه تعرف بعقبه افیق لثالث ساعات مضت من یوم الجمعه علی ید من یـصلّی                 

   )2/525 ، کمال الدّین و تمام النّعمه،صدوق(» عیسی بن مریم خلفه
 در  :انـد   نـسبت داده  ) ع(ای دیگر از روایات فاعل قتل را به حضرت عیسی            دستهـ  2

سـیأتی  « :نقل شده است  ) ع(فی در حدیث معنعنی از امام باقر        شیعه در تفسیر فرات کو    
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علی النّاس ال یعرفون واهللا ما هو التوحید حتی یکون خروج الدّجال و حتّی ینزل عیسی بن             
 در منابع اهل سـنّت ایـن دسـته          )44 ،همو( »مریم من السّماء و یقتل اهللا الدّجال علی یده        

فبیّنت « ؛)6/75 ،احمدبن حنبل ( »زّل عیسی فیقتله  ین« : مانند ؛شود میروایات بیشتر دیده    
فیقتله ثم یأتی عیسی بن مریم قوم عـصمهم         ... هو کذلک اذ بعث اهللا المسیح بن مریم فینزّل        

  )4/2250 ،نیشابوری( .»اهللا عنه

و ) ع(در جمع این روایات با توجّه به اعتقاد مسلمانان به بازگشت حضرت عیـسی               
هـر دو     باید گفت که   )ع(یندۀ جهان به رهبری امام زمان       مقام وزارت وی در حکومت آ     

بردن  عبارت دیگر دستۀ اوّل روایات از میان       دسته روایات قابل اعتنا و پذیرفتنی است به       
    .دهد میرهبر این حکومت جهانی و دستۀ دوّم به وزیر این حکومت انتساب  دجّال را به

  
  نتایج مقاله 

 عـدالت را در سراسـر گیتـی برپـا           ، از جانـب خـدا      انسانی ،براساس ادیان ابراهیمی  
 حـضرت   ، ایشان دوازدهمین فرزند پیامبر اسالم     ،خواهد کرد که بر مبنای تعالیم اسالمی      

 در برابـر ایـن      .است) ع( حضرت عیسی    ، و بر مبنای نظر مسیحیان     )علیه السّالم (مهدی  
 وی بـا  ؛ اسـت  منجی  دشمنی به نام دجّال  قرار دارد کـه بـا کمـک شـیطان تـوان منـد                    

 گروهی  ،برقراری صلح در برخی مناطق جغرافیایی و جا زدن دروغین خویش به موعود            
   .کند میرا به سمت خود جذب 

) ع(کنند که مسیح بودن حضرت عیسی        می دجّال را کسی معرّفی      ،  آموزهای انجیل 
را بـا   تـوان آن     مـی نامند که    می همچنین زمان ظهور وی را ساعت آخر         ،کند میرا انکار   

 هم اکنـون نیـز آنتـی        ؛ به اعتبار سخنان یوحنّا    ؛ تطبیق  نمود   »آخر الزّمان «  میمفهوم اسال 
کرایست در جهان وجود دارد که این مطلب باور امروزی بسیاری از اهـل کلیـسا را بـه                   

 مصادیقی از دجّال  را  در هر زمان به           اند  خود جلب کرده است تا جایی که سعی داشته        
 اعتقاد به آنتی کرایست در جامعۀ مسیحی همزمان با حضور عیـسی             .نندجامعه معرّفی ک  

 اگر چه بسیاری از اوقات مسیحیان جهان در تعیین مصداق حقیقی            ؛گیرید میشکل  ) ع(
گیرد که به هنگام معرفی      می این خطا از عبارتی از انجیل نشأت         اند،  آن دچار اشتباه شده   
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 بااین گمـان بـا رویکـرد بـسیاری از           ؛ است  اشاره به حضور وی در اجتماع شده       ،دجّال
   .مسیحیان به آنتی کرایست باید هر زمان حضور دجّال را در جامعه احساس کرد

به ظهور دجّال  صرفاً در آخر الزّمان اشاره شده و از وی              میبرعکس در روایات اسال   
 ؛ یاد شده اسـت    ،به عنوان کسی که رویاروی حکومت عدالت گستر قد علم خواهد کرد           

ی او  هـا    مبداء خـروج و فعالیّـت      ،روایات در این زمینه به شرایط زمانی و مکانی قیام او          
دهد تا جایی که بـا       میکند و تصویر دقیقی تری را از اناجیل در اختیار ما قرار              میاشاره  

   .گوید میصراحت دربارۀ کشندۀ آن سخن 
و از  ) ع(م زمـان     امـا  ،از حیث رهبـری حکومـت آینـده        میقاتل دجّال در منابع اسال    

 ایـشان معرفـی     ،)ع(در دستگاه حکومت امـام عـصر        ) ع(حیث وزارت حضرت عیسی     
  .شده است
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